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Lørdag den 6. oktober afholdt vort distrikt 
sin distriktskonference. Omkring 100 
mennesker var mødt op, hvilket svarer til 
ca. 5 % af medlemmerne. Vi havde mange 
konkurrenter, blandt andet afvikledes 
RYLA i samme weekend. Endvidere var 
der fåreslagtning på Færøerne (der var én 
med fra Færøerne). Endelig var det også 
første weekend i jagtsæsonen. 

Klubbesøgene er kommet godt i gang. 
I skrivende stund har jeg besøgt 28 klub-
ber, hvilket svarer til ca. halvdelen af klub-
berne. Både de respektive AG’ere og jeg er 
blevet fantastisk godt modtaget, og jeg kan 
kun bekræfte, hvad tidligere guvernører 
har sagt: ”klubbesøgene er det allerbedste 
af en guvernørs forskellige opgaver”. Det 
er her man mærker, at Rotary lever, det er 
her man tydeligt fornemmer den særlige 
Rotary ånd, og det er her, man fi nder ud 
af, hvor meget der i grunden sker i Rotary.
Tak for det.

Post Distriktskonference
– præ efterårsseminarer
Aldrig så snart distriktskonferencen er 
overstået, og vi kan vel godt sige vel over-
stået, før efterårsseminarerne begynder at 
banke på døren. Atter i år afholder vi semi-
narer to steder i distriktet, nemlig i Randers 
den 24. oktober og i Aalborg 6. november.

Her starter arbejdet for de kommende 
præsidenter, hvor de får god inspiration til 
det kommende års virke som klubpræsi-
dent. De vil møde det kommende års di-
striktsguvernør, Birger Borch Larsen fra 
Randers Østre Rotary Klub, samt klubber-
nes assisterende guvernør.

Saldi
Regnskabssystemet Saldi stilles gratis til 
rådighed for distriktets Rotaryklubber, og 
det er et kursus, som klubbernes kasserer 
bør deltage i – og vurdere, om det vil være 
et system til at ordne klubbens fi nanser i. 
Underviser bliver Just Hartoft, Virum-Sor-
genfri RK, som er Rotary Danmarks koor-
dinator for Saldi. 

Det vil være en god idé at tage en com-
puter med, og derved komme til at kende 
systemet på egen computer.

Kurset udbydes kun i Randers.

Skab en attraktiv klub
Et tilbud til klubben, hvor distriktstræ-
nerne vil give et bud på, hvordan klubben 
kan gøres mere attraktiv overfor nye med-
lemmer. 

Emnerne vil bl.a. omhandle: Etik og 
erhverv, nye projektideer, ungdomsar-
bejde, sociale medier og meget andet. 
Kurset forestås af distriktstrænerne. Det 
udbydes kun i Randers.

ny i rotary
Et tilbud til nye medlemmer, for at blive 
introduceret til Rotarys formål, huma-
nitære tiltag og øvrige virke, såvel lokalt 
som internationalt, og ikke mindst, hvad 
man selv forventer af et medlemskab, samt 
hvilke muligheder netværket kan give.

Det er alle tiders chance for nye med-
lemmer til at lære mere om vores organisa-
tion… Kurset udbydes kun i Aalborg.

Synlighed PÅ
de SoCiale medier
Denne workshop giver dig ”hands on” 
øvelser og erfaring med brugen af Face-
book til promovering af din Rotary klub 
og klubbens gode historier.

Efterfølgende vil klubben have en 
Facebookside og dermed en effektiv kom-
munikationskanal med mulighed for at nå 
ud til fremtidens rotarianere og morgen-
dagens potentielle nye medlemmer. Der 
bliver taget udgangspunkt i andre klubbers 
erfaringer med mediet og givet masser af 
jordnære eksempler.

Medbring computer, så du kan gå 
på Facebook – det bliver en aften med 
”hands-on”.

I Randers underviser John Nielsen, 
Hadsten RK, der er direktør i digitalbu-
reauet OnlineSynlighed.dk.

I Aalborg skal vi lytte til Leif Fritsdal, 
Ry Rotary Klub. Leif er koordinator i Ro-
tary-zonen omkring PI og PR, og han har 
bred erfaring i at bruge de sociale medier.

tid og Sted
Kurserne i Randers afholdes onsdag 
den 24. oktober fra kl. 18 hos Tradium, 
Minervavej 57, 8960 Randers.

I Aalborg afholdes de tirsdag den 6. 
november kl. 18.00 hos Tech College, 
Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg.

Tilmelding på distriktets hjemmeside. 
På gensyn – og fyld bilerne op, så fl ere 

fra klubben får mulighed for at deltage. 
Det er GRATIS !

 Jens Martin

BE THE 
INSPIRATION
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God inspiration at hente på distriktskonferencen
Om end det var et komprimeret 
program, var der mange gode indlæg 
og inspiration at hente på distriktskon-
ferencen, der blev afviklet i Aars den 
6. oktober, og den levede således op 
til verdenspræsidenten Barry Rassins 
tema, Be the Inspiration.

Præsidenten for Aars Rotary Klub, 
Mads Ilsøe, der er uddannelsesleder på 
Vesthimmerlands Gymnasium, hvor 
konferencen blev afholdt, gav en god in-
troduktion til huset, der har meget fokus på 
internationalisering og globalisering – så-
ledes har gymnasiet i indeværende år fire 
udvekslingsstudenter blandt eleverne!

Borgmester Per Bach Laursen, der er 
med i Løgstør Rotary Klub, tog os via 
lærredet med på en rundtur i Vesthimmer-
lands Kommune, der har rod i historien 
med Ertebølle og Aggersborg.

Verdenspræsidentens repræsentant, 
Steve Jenkins, der kommer fra Wales, hu-
skede os på at sætte pris på de mange gode 
Rotary Moments, vi oplever, og fortalte, at 
Rotary i Wales har meget fokus på den til-

tagende forurening med mikroplastik, som 
truer livet i havene omkring os.

Der var endvidere hilsener fra DG Hol-
ger Heldbo, distrikt 1450, og DG Hans 
Öster, distrikt 2410 i Sverige, der endvi-
dere omfatter Letland.

Skab Synlighed
Rotary zonens koordinator for PR, Leif 
Fritsdal fra Ry Rotary klub, havde et 
indlæg om vigtigheden af at synliggøre 
Rotary, ikke mindst på de sociale me-
dier. Han arbejder lige nu med at produ-
cere en serie korte videoer, hvor rota-
rianere fortæller, hvorfor de er medlem 
af Rotary.

Præsident Søren Rasmussen, Skive 
Fjord Morgen RK, fortalte om de overvej-
elser, han havde gjort sig, da han blev ud-
peget til præsident. Han ønskede et mang-
foldigt medlemsoptag, og at klubmøderne 
skulle være hyggelige, afslappede og med 
plads til sjov.

Fra Han Herred Rotary Klub fortalte 
præsident Peter Eigenbroth om de mange 

projekter, klubben involverer sig i – bl.a. 
aktivt samarbejde med venskabsklubberne 
i Norge og Sverige, vandprojekter, uddan-
nelsesprojekter og levering af en ambu-
lance i Burundi, sommerlejr herhjemme 
for udsatte børn og fremstilling af en tra-
fikfilm for at fortælle asylansøgere om 
færdselsreglerne i Danmark. Konferen-
cens deltagere fik udleveret en reflexbrik 
med påtrykt Rotary-logo, som også sikrer 
synlighed! Sluttelig gennemgik Peter bud-
gettet for vandprojektet i Burundi. Han 
Herred klubben har betalt 37.000 kr., ven-
skabsklubber 75.000 kr. og Rotary Dan-
marks Hjælpefond 50.000 kr. Disse bidrag 
har medført Foundation-tilskud på knap 
en halv mio. kr., så projektet gennemføres 
med et budget på godt 100.000 US $.

Rotaract blev præsenteret af Miguel 
Oliveira, der blev sekunderet af Kitten 
Engstrøm. Jens Martin fortalte efterføl-
gende, at hun er indstillet til Rotarys kan-
didatuddannelse på et af de seks universi-
teter i verden, der har den uddannelse.

kommunikation
kan være Svært
Som afslutning på formiddagens 
program leverede skuespiller Brian 
Hansen et hæsblæsende foredrag om 
kommunikation og om kropssprog – 
med konstatering af, at der er forskel 
på kvinders og mænds måde at kommu-
nikere på -  og udbytte af kommunika-
tionen! Ligeledes er det ikke sikkert, at 
modparten egentlig har forstået et bud-
skab, som det egentlig var tanken fra 
afsenderen. Det var rigtigt underholdende 
– men svært at skabe konklusioner på…



Flot underholdning aF
 udvekSlingSStudenterne
Efter en lækker frokost og afvikling af 
årsmødet kom distriktets udvekslings-
studenter på scenen. De var i et par 
timer blevet instrueret af Anne Verde-
lin og leverede en flot fremføring af to 
sange – en af dem oven i købet som 
kanon. De havde i øvrigt hygget sig 
om formiddagen med et besøg på Nu-
tidsmuseet. Der havde de rigtig levet 
sig ind i den nærmeste fortid...

Distriktscounsellor Hans Jørn Sørensen 
kunne fortælle, at det er et relativt lille hold 
i år. Der er kommet 40 ansøgere til udsen-
delse næste år, men desværre mangler der 
klubsponsorer til en del af dem.

PhF-SaFir til
JenS martin hanSen
Verdenspræsidentens repræsentant 
Steve Jenkins udtrykte afslutningsvis 
sin tilfredshed med konferencen, in-
den først Jens Martin og efterfølgende 
Mads Ilsøe kunne afslutte distriktskon-
ferencen.

Her kom Mads med en overraskelse, 
idet han på vegne af Aars Rotary Klub 
overrakte en PHF-safir til Jens Martin for 
den store indsats, han havde taget på sig 
som guvernør for distriktet.

Og Mads leverede endnu en overra-
skelse, da han afsluttede en god distrikts-
konference med at fremføre ”O solo Mio” 
på bedste italienske vis!

Eig

Oktober 2018 3

PDG Egon Jensen aflagde beretning 
for det forløbne år på årsmødet. Han 
havde som sine fokusområder haft 
Fred – Engagement – Synlighed. På 
sidste års distriktskonference havde 
vi fredsstipendiaten Anne Kjær Rich-
ter, som distriktet efterfølgende støt-
tede med 5.000 $ til hendes arbejde 
med at uddanne børn af asylansøgere 
i programmet ”Ready Kids”. Endvi-
dere havde han haft Stig Rossen til at 
fortælle om engagement, selv om han 
skulle fremføre samme rolle mere 
end 1000 gange…

Dertil kom, at mange klubber havde 
levet op til verdenspræsidentens ønske 
om at plante træer. 

Han opfordrede klubberne til at finde 
medlemmer til at engagere sig i di-
striktets arbejde og dermed være med i 
et inspirerende fællesskab.

Under regnskabsaflæggelsen kunne 
han konstatere, at der i det forløbne år 
havde været et overskud på 192.000 kr, 
og at distriktets formue havde rundet 
1 mio. kr. Det er selvfølgelig glæde-
ligt, men alligevel mere, end vi behø-

ver, hvorfor der var en kort debat om, 
hvordan såvel overskud som formue 
kunne reduceres.

Asbjørn Isaksen aflagde regnskab for 
Rotary Danmark og Rotary Danmarks 
Ungdomsudveksling. Han udtrykte be-
tænkelighed ved regnskabet for Rotary 
Danmark, der ganske vist viste over-
skud, men som er under pres, fordi vi 
bliver stadig færre medlemmer – en 
aktuel optælling siger 9.746 betalende 
danske rotarianere pr. dags dato.

Lajla Christensen blev formelt god-
kendt som DG for året 2020-21.

Der var lodtrækning til distriktets no-
mineringskomite, der bl.a. skal udpege 
Lajlas efterfølger. Følgende klubber 
blev repræsenteret: Bjerringbro, Løg-
stør, Aalborg Vestre og Hjørring Vestre, 
med Frederikshavn og Kjellerup som 
suppleanter. Rosenholm RK blev valgt 
som kritisk revisor.

Næste års guvernør, Birger Borch 
Larsen, Randers Østre RK, meddelte, at 
næste års distriktskonference finder sted 
5. oktober 2019 på Randers Stadion.

Årsmøde:

Rotary – making a difference
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Foranlediget af tsunami katastrofen i Indonesien har Box-
udvalget tømt kontoen, med fordeling af pengene imellem 
ShelterBox og Water Survival Box.

I England findes der en statsstøttet ordning, ”The Big 
Give”, som i en afgrænset periode fordobler indkomne nød-
hjælpsmidler. Water Survival Boxene er omfattet af ordnin-
gen, og dermed blev distriktets bidrag på 23.000 kr. fordoblet, 
hvorved vi har doneret 30 WSB-bokse til Indonesien – ud af 
300 bokse, som afsendes i første omgang.

Shelwood Bridge Rotary Klub, som står for det praktiske 
arbejde med WSB, søger nu midler til at afsende yderligere 
400 bokse til de katastroferamte i Indonesien. 

Op til jul bliver der yderligere en ”Big Give” fordobling 
af midler, så boxudvalget håber på opbakning fra distriktets 
klubber til, at vi igen til den tid kan afsende en god sum penge.

Donationer fra distriktets box-udvalg

Convention kommer til Hamborg

På distriktskonferencen kunne man studere indholdet i både ShelterBox 
og Water Survival Box. Her fortæller Box-udvalgets formand Erik Tornøe 
om boxene.

Convention er Rotarys største internatio-
nale årlige møde, hvor mere end 30.000 
rotarianere fra hele verden mødes. Det 
er ved Convention at alle distriktsgu-
vernører officielt bliver godkendt, men 
det er også et møde for alle rotarianere 
til networking, workshops, spændende 
foredrag og events. Og det er stort! Både 
opsætningen og oplevelserne. Mange tid-
ligere deltagere udtaler, at har man først 
prøvet at deltage i Convention, kommer 
man tilbage år efter år. Der knyttes varige 
venskaber over grænser, der er mange 
inspirerende input og stoltheden ved at 
være rotarianer bringes til nye højder.

Convention kommer i 2019 til at fo-
regå i Hamborg – som jo nærmest er i 
Danmarks baghave – i dagene den 1. 
juni til 5. juni (Grundlovsdag). Prisen for 
selve Convention er den samme om man 
deltager 1 eller alle 5 dage. Hertil kom-
mer transport og indlogering, og eventu-
elt forskellige andre møder og middage, 
som man kan tilmelde sig. 

tilmelding
Tilmeldingen er personlig. Det vil sige 
at du selv skal gå ind på hjemmesiden 
for tilmelding og betaling: http://www.
riconvention.org (du kan vælge dansk 
som sprog). Du skal oprette dig som ny 
bruger, hvis du ikke allerede er oprettet 
på Rotary.org, og bemærk: Det er billi-
gere, hvis du gør det inden den 15. de-

cember 2018! Så er prisen 350 USD.
Der er allerede tilmeldte fra vores di-

strikt D-1440 og fra andre danske rotari-
anere, så tag en klubkammerat, din even-
tuelle partner og andre med, som har lyst 
til at opleve, hvad Rotary også er – og 
mærke det store internationale Rotary 
som en velsmurt maskine, hvor alt bare 
klapper. 

hviS du vil med….
Jeg vil gerne synliggøre deltagerne fra 
D-1440. Det kan jeg kun gøre, hvis du 
slipper en mail til mig. Oplys dit og klub-
bens navn, din eventuelle partners navn, 
hvilke dage og eventuelle events, du for-
venter at deltage i, din mailadresse og te-
lefonnummer, og jeg vil hver måned fra 

og med den 1. december til og med den 
1. maj udsende en samlet deltagerliste 
via din klubpræsident. 

Min mailadresse er: dg1440-2021@
rotary.dk (Laila Christensen, DGN).

Det er desværre ikke muligt for os i 
D-1440 at lave samlede tilmeldinger, 
transport eller booking af hotelværelser, 
da det kræver store udlæg og garantistil-
lelser, men vi kan da forsøge at vise, at du 
ikke er alene om at deltage. Det kunne jo 
også være, at I via tilmeldingslisten kon-
takter hinanden for at arrangere fælles 
transport (fx via tog) eller andet.

Deltagerlisten vil blive gemt til den 1. 
juli 2019, hvorefter den slettes. 

Convention i 2020 vil for øvrigt foregå 
i Honululu på Hawaii, bare så du ved det.



distriktet gennemfører grant Seminar 2018
den 13. november 2018.
Seminaret afholdes på rebildhus,
rebildvej 25, 9520 Skørping.

Vi starter med spisning klokken 18:00.
Efterfølgende starter seminaret, og det afsluttes senest 22:00. 

Seminaret henvender sig til klubber:
•  der vil gennemføre et projekt fi nansieret med støtte fra 

Hjælpefonden og evt. Foundation midler
• der vil gennemføre et Global Grant projekt
• der vil gennemføre et District Grant projekt
•  der har ikke-afsluttede projekter – fi nansieret af District 

Grant eller Global Grant midler.
•  Der påtænker at gennemføre et større projekt. Seminaret 

gennemføres som en vekselvirkning mellem orienterin-
ger, opgaver, drøftelser og erfaringsudvekslinger.

Seminaret er delt i to dele.

del 1: 
•  Gennemgang af bestemmelserne for at modtagere Grants. 

Kvalifi cering af klubben og underskrivelse af Memoran-
dum of Understanding. 

del 2:
•  Projekter – generelt, begreber, fi nansieringsmuligheder 

m.m.
• Ideer til projekter. Hvordan griber vi det an?
• Krav og indhold til ansøgninger (Hjælpefonden m.m.)
• District Grants
• Global Grants (Fokusområder. Nye krav)
•  Fælles krav og betingelser til projekter fi nansieret af The 

Rotary Foundation
• Samarbejdsaftaler, træningsmanualer til Global Grants
• Godkendelsesprocessen og tidshorisont

deltagere:
•  Klubber der har søgt/vil søge om støtte fra Rotary Foun-

dation har mødepligt, da de skal kvalifi ceres.
 Kvalifi ceringen gælder kun et år.
•  Interesserede der har kendskab til og lyst til projektar-

bejde i klubben.

Tilmelding sker på distriktets mødekalender ”Foundation 
Grant Seminar” – senest fredag 9. november 2018, klokken 
12:00.

deltagelse er gratis

Undervisere:
Jan Brinck,  District Rotary Foundation Chair
Torben Folmer Bech, District Subcommittee Chair
og Stewardship, 

Hans Pinnerup Nielsen, District Stewardship Chair
Erik Tornøe, Han Herred Rotary Klub. 

Venlig hilsen
Jan Brinck

District Rotary Foundation Chair
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Gutterne på kutterne tildelt erhvervspris
Rotaryklubberne i Jammerbugt Kom-
mune – Pandrup, Aabybro og Han Her-
red – uddeler hvert år en erhvervspris 
til en virksomhed eller organisation, 
der styrker beskæftigelsen i kommunen 
og ikke mindst øger kendskabet til eg-
nen. I år var valget faldet på ”Gutterne 
på Kutterne” og mere formelt Thorup-
strand Kystfi skerlaug.

Prisen blev overrakt ved et fælles-
møde for de tre Rotaryklubber, og præ-
sident for Han Herred Rotary Klub, 
Peter Eigenbroth, motiverede årets pris-
uddeling med, at TV-udsendelserne om 
gutterne, ud over at sætte fokus på fi -
skerierhvervet i det specielle kystfi sker-

miljø, har skabt en uvurderlig reklame 
for Han Herred og for Jammerbugt 
Kommune. 

Produktionschefen for TV-selskabet 
Metronome, Eric Engesgaard, deltog i 
prisoverrækkelsen, og han understre-
gede, at der havde været et fi nt forhold 
mellem fi skerne og TV-folkene. Han 
fortalte om de udfordringer, der havde 
været ved at producere udsendelserne – 
alle TV-folk havde bl.a. prøvet at gen-
nemleve søsygens kvaler. Optagelserne 
til en serie varer typisk ca. 5 måneder, 
med pauser undervejs.

Aftenen, der havde samlet knap 100 
tilhørere, sluttede med, at aftenens ak-

tuelle afsnit blev vist på storskærm – og 
ind imellem muntert kommenteret af 
”gutterne på kutterne”.

Rotary-præsident Peter Eigenbroth overræk-
ker prisen, en statuette af en fugl, til kystfi sker-
laugets formand, Jan Olsen.

Grant seminar 2018
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I weekenden den 5.-7. oktober afholdt 
Grenaa Go’Morgen Rotary Klub RYLA 
Bootcamp for 23 unge i alderen 23-30 år 
under temaet: ”Fremtidens ledere – find 
din indre leder på en weekend”.

Deltagerne ankom fredag kl. 17 og 
blev indkvarteret på 2 sengs-værelser på 
CAMPUS GREEN. Efter velkomst ved 
præsident Rasmus Flarup præsenterede 
de unge sig kort, og dereftaer var der 
netværksøvelse, hvor deltagerne ud fra 
billedkort efter eget valg, 2 og 2 skulle 
fortælle om sig selv. Der gik ikke mange 
sekunder, før der var en livlig summen af 
stemmer og megen smil og latter.

Første indlæg på campen stod Mette 
Thomsen, salgs- og partnermanager hos 
Down the Drain Group for. Mettes emne 
var ”Arbejde i og med netværk”. Dette 
emne har Mette de bedste forudsætninger 
for at tale om, da hun flere år i træk er ble-
vet kåret som ”Årets Netværker”. Mette 
havde mange gode råd til deltagerne, og 
efter oplægget var der ivrig spørgelyst.

Lørdag formiddag fortalte Poul Erik 
Pedersen, Afdelingsleder i Detaildivi-
sionen og Agnete Lundemose, Koncern 
HR-direktør hos SE om personprofiler 
ud fra DISC-profiler. Oplægget var både 
teoretisk og krydret med masser af prak-
tiske øvelser, der gav deltagerne nogle 
AHA-oplevelser. Inden bootcampen 
havde deltagerne udfyldt en DISC-test, 
og resultatet blev uddelt under oplægget. 
Mange af de unge havde i forvejen en god 
fornemmelse for, hvilken DISC-profil de 
selv var. Et super godt oplæg, som gav 
forståelse for, hvorfor vi reagerer så for-
skelligt for den samme ting og gode råd 
til, hvordan man som leder tackler det at 
skulle lede medarbejdere med forskellige 
personprofiler. Virkelig lærerigt.

Efter frokosten tog Carsten Nielsen, 
Centerchef for Karpenhøj Naturcenter 
over. Carsten havde planlagt en team-
buildingøvelse i Grenaa Plantage. Del-
tagerne var inddelt i 4 hold, og øvelsen 
gik ud på, i løbet af to timer, at få så mange 

points som muligt ved at finde afmærkede 
pæle i plantagen. De forskellige pæle gav 
forskellige antal point alt efter, hvor langt 
væk i terrænet de lå. Deltagerne skulle 
ved hver pæl tage et billede af pælen og 
holdet og sende det til Carsten. Hvert hold 
var udstyret med 2 kort, så hvis et hold 
havde en eller flere hurtigløbere, kunne 
de sendes afsted for at finde de pæle, der 
lå længst væk og gav flest point. Alle hold 
skulle være tilbage på CAMPUS efter 
nøjagtig 2 timer, hvorefter der ville blive 
fratrukket strafpoint for hvert minut, man 
kom for sent.

Alle hold ydede en fantastisk indsats, 

dog lagde ét hold sig klart i spidsen ved 
at finde ikke mindre end 37 ud af de i alt 
40 pæle.

Sidste indlæg lørdag blev holdt af Pe-
ter Sporleder, feltpræst, og sognepræst i 
Holme ved Århus samt medlem af Århus 
Byråd. Peter har været udsendt til Irak og 
Afghanistan i alt 5 gange, og han under-
viser i Etik & Moral i Frømandskorpset. 
Peter viste billeder og berettede levende 
om sin oplevelser primært i Afghanistan. 
Fortalte om det daglige liv og arbejde på 
basen, på patruljerne og om mødet med 
lokalbefolkningen. Og også om det, at 
ikke alle kommer med hjem.

RYLA Bootcamp – find din indre leder på en weekend
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område 1:
Kim Bæk, Frederikshavn City
kb@arkinord.dk
Frederikshavn, Frederikshavn 
Bangsbostrand, Frederikshavn 
City Morgen, Sindal, Skagen, 
Skagen Morgen, Sæby

område 2:
Jens Gram, Skagen
gram@globesat.dk
Brønderslev, Dronninglund, 
Hirtshals, Hjallerup, Hjørring, 
Hjørring Morgen, Hjørring 
Vestre

område 3:
Jes Berg Gertsen,
Aalborg Stigsborg
jesberggertsen@gmail.com
Nibe, Rebild, Aalborg City 
Morgen, Aalborg Nørresundby, 
Aalborg Stigsborg, Aalborg 
Søndre, Aalborg Vestre, Aal-
borg Østre

område 4:
Torben Skovgaard Nielsen, 
Thisted RK
trapsanndevej@gmail.com
Han Herred, Hanstholm, Ny-
købing Mors, Pandrup, Sydthy, 
Thisted, Aabybro

område 5:
Bodil Serritslev Jørgensen, 
Skive Fjord Morgen RK
info@av-2.dk
Farsø, Hadsund, Hobro, 
Løgstør, Skive, Skive Fjord 
Morgen, Skivehus, Aars

område 6:
Kim C. Christensen
Randers Østre
kcslyngborg@msn.com
Bjerringbro, Kjellerup, Langå, 
Randers Business Breakfast, 
Randers Søndre, Randers 
Vestre, Randers Østre, Viborg, 
Viborg-Asmild, Viborg Morgen

område 7:
Vagn Skaarup
Hadsten RK
vito@post12.tele.dk
Ebeltoft, Grenå, Grenå-Djurs, 
Grenå Go’morgen, Hadsten, 
Hammel, Hinnerup, Rosen-
holm, Rønde

område 8:
Jens Martin Hansen
Aars RK
dg1440-1819@rotary.dk
Klaksvikar, Thorshavnar

Her finder du din
assisterende guvernør

Nyt i 1440
Alle indlæg sendes til: DG Jens Matin Hansen, mail: dg1440-1819@rotary.dk
Redaktion og layout: Peter Eigenbroth, Han Herred RK Mail: dg1440-1516@rotary.dk

Kalender

Velkommen til nye medlemmer!
hammel
Eddy Thorndal

hanstholm
Per Hedegaard Christensen

nibe
Torben Berg

randers Østre
Claus Wedel Petersen

rebild
Jesper Ovesen

viborg morgen
Claus Tejsner

klubbesøg 
22. okt. Åbybro
23. okt. Hanstholm
29. okt. Randers Vestre
31. okt. Brønderslev
  1. nov. Sæby
  5. nov. Bjerringbro
  7. nov. Viborg
  8. nov. Rønde
  9. nov. Viborg Morgen
12. nov. Dronninglund
14. nov. Hobro

19. nov. Kjellerup
21. nov. Hjørring
22. nov. Hjallerup Morgen

Øvrige begivenheder:
24. okt. Efterårsseminar Randers
27. okt. RLI modul 2
  6. nov. Efterårsseminar Aalborg
  9. nov. RLI Graduate
13. nov. Foundation-seminar
17. nov. RLI modul 3
20. nov. Ansøgningsfrist DG

Hvem skal bære 
guvernørkæden
i 2021?

Der er netop udsendt opfordring til 
klubberne om at finde emner til at be-
sætte posten som distriktsguvernør i 
2021-2022.

Det er et spændende hverv, hvor man 
får udbygget sit kendskab til vores orga-
nisation, og hvor man opbygger et stort 
netværk med nye venner – for livet!

I mange klubber er der velkvalifice-
rede emner – snak om det og indstil en 
kandidat fra netop jeres klub. Indstil-
lingen skal sendes til undertegnede 
senest den 20. november 2018, og kan-
didaterne vil blive indkaldt til samtale 
med distriktets nomineringskomite den 
6. december.

Læs mere i distriktets brochure 
”Hvordan bliver man guvernør?” – den 
findes under stående distriktsdokumeter 
på Rotarys hjemmeside under Distrikt 
1440. Jens Martin Hansen


